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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

ΔΕΗ - ΡΑΕ - ΔΕΣΜΗΕ

V Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διέττεται από το νόμο 2773/99 ο 

οποίος εφαρμόζει την Οδηγία 96/92 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση τις εξουσιοδοτήσεις του νόμου 

αυτού έχουν ήδη εκδοθεί Κώδικες, Κανονισμοί και διοικητικές πράξεις.

^Παρόλο που το κανονιστικό πλαίσιο τέθηκε σε εφαρμογή και είναι συμβατό με τη σχετική Οδηγία της ΕΕ, 

δεν υπήρξε μέχρι σήμερα πραγματικός ανταγωνισμός είτε στην παραγωγή είτε στην προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας.

Ο ανταγωνισμός στην παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει με την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής 

από ιδιώτες επενδυτές (εκτός ΔΕΗ).

Ο ανταγωνισμός στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες ίσως ξεκινήσει νωρίτερα, μέσω 

προμηθευτών που εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια.

V Ολοκληρώθηκε η μελέτη για το νέο πενταετές (2001 -  2005) πρόγραμμα επέκτασης και συντήρησης του 

Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος και υποβλήθηκε στις 6-02-02 στη ΡΑΕ για γνωμοδότηση και έγκριση 

^ιπό τον Υπουργό Ανάπτυξης.

V Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας
Ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2001. Το έργο θα εγκαινιαστεί άμεσα.

V αξιολογήθηκαν από τη ΡΑΕ και εκδόθηκαν από τον ΥΠΑΝ άδειες παραγωγής και προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Οι άδειες προβλέπουν μονάδες ισχύος 2800 Μ\Λ/ με φυσικό αέριο (3 μονάδες στη Βοιωτία, 1 στη Μαγνησία, 

1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στην Καβάλα και 1 στον Έβρο καθώς και 3 μικρότερες μονάδες με αεροστρόβιλους 
αιχμής φορτίου), 300 Μ\Λ/ μεγάλων ιδιωτικών υδροηλεκτρικών έργων (Άραχθος, Αυλάκι, Αώος) και 300 Μ\Λ/ 

μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (εκ των οποίων 210 Μ\Λ/ της Αλουμίνιον της 

Ελλάδος), 1800 Μ\Λ/ μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα και 

φωτοβολταϊκά σε όλη την Ελλάδα.

V Δόθηκαν σε ιδιωτικές εταιρίες άδειες προμηθευτού ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τα 1350 Μ\Λ/ οι 

οποίοι θα μπορούν να εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια για την πώληση σε επιλέγοντες πελάτες.



V Προκηρύχθηκαν νέες θερμοηλεκτρικές μονάδες για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά Κρήτη (220 MW) 
και Ρόδο (120 MW) που θα κατασκευασθούν ως ιδιωτικά έργα .

V Λογιστικός Διαχωρισμός ΔΕΗ .Από τις αρχές του 2001 υπάρχει λεπτομερής και αναλυτική καταγραφή 

σε μηνιαία βάση των δαπανών της Επιχείρησης κατά Επιχειρησιακή Μονάδα . Βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη 
βοήθεια εξωτερικών συμβούλων (Arthur Andersen), ένα project για την εσωτερική τιμολόγηση, το οποίο 

αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2002 και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

ΡΑΕ.

V Δραστηριότητες τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την τελευταία διετία

Νομοθετική πρωτοβουλία για ουσιώδη απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών (ΑΠΕ) με την ψήφιση του Ν.2941/2001 ' 

Από την έναρξη εφαρμογής και του Ν. 2773/1999 για την απελευθέρωση μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 264 

άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα:

Κατηγορία σταθμοί Σύνολο αδειών Σύνολο εγκατεστημένης 
ισχύος (σε MW)

Αιολικοί σταθμοί 139 1157,645

Μικροί Υδροηλεκτρικοί 102 211,599

Σταθμοί βιομάζας 12 60,963

Ηλιακοί σταθμοί 8 1,363

Μεγάλοι Υδροηλεκτρικοί 3 246,000

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 264 1677,570

Η προώθηση των ΑΠΕ κατά την τελευταία 4ετία είναι ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα μας Χαρακτηριστικά 
|τναφέρεται ότι η εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων στο τέλος του 1997 ήταν μόλις 28 MW, 
ενώ στο τέλος του 2001 έφθασε τα 257 MW, δηλαδή σχεδόν ΙΟπλασιασμός. Με το τέλος του 

τρέχοντος έτους η ισχύς των αιολικών πάρκων θα πλησιάσει τα 400 MW, ενώ η συνολική εγκατεστημένη 

ισχύς ηλεκτροπαραγωγής των αιολικών, μικρών υδροηλεκτρικών, βιομάζας και φωτοβολταϊκών θα 

υπερβαίνει τα 500 MW. Τα αποτελέσματα αυτά οφείλονται στην επιτυχημένη εφαρμογή του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (Β’ ΚΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και στον 

Αναπτυξιακό Νόμο , όπου επιδότησε ιδιωτικές επενδύσεις (συμβολαιοποιημένα έργα) συνολικού ύψους 42 

δις δρχ. σε εξοικονόμηση ενέργειας , 16 δις δρχ. σε συμπαραγωγή και 3 δις σε υποκατάσταση ενέργειας.

Στα πλαίσια του ΕΠΑΝ, μέτρο 2.1.1. Βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση 316 επενδυτικών προτάσεων, 

συνολικού προϋπολογισμού 502 δις δρχ. έναντι προκηρυχθέντος προϋπολογισμού 175 δις δρχ. Η 

απόφαση ένταξης των επενδύσεων για ενίσχυση από το ΕΠΑΝ αναμένεται τον Απρίλιο του 2002.



ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ-ΔΕΠΑ

V Προετοιμασία για την απελευθέρωση της αγοράς , κινήσεις για την αναδιοργάνωση της εταιρείας , 

τον λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της και την εκπόνηση μελέτης που αφορά την κατάρτιση 

τιμολογίων .

V Έργο διασύνδεσης Ιταλίας- Ελλάδας , προχώρησε η μελέτη σκοπιμότητας για το έργο αυτό η οποία 

έδειξε ότι δεν είναι βιώσιμο έργο.
Αντ’ αυτού εντάσσουμε στο Γ ΚΠΣ το έργο Ελλάδα -  Ιταλία , μεταφορά φ.α. από Τουρκία, 

Αζερμπαιντζαν , Ιράν στην Κεντρική Ευρώπη.

V Σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου -  βασική υποδομή
1. Ολοκλήρωση του κλάδου μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από Καβάλα έως Κομοτηνή.

2. Ένταξη στο σύστημα μεταφοράς Φ.Α. του Τερματικού Σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (Ι_ΝΘ) 

της Ρεβυθούσας και ολοκλήρωση της μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας αναβάθμισης του σταθμού.3. 

Ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την σύσταση των ΕΠΑ Αττικής , Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας με την 

συμμετοχή ξένων επενδυτών .

V Συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην Ηλεκτροπαραγωγή , εκκρεμεί η χορήγηση των αδειών για την Ρεβυθούσα 

& για την περιοχή Πάτημα Ελευσίνας.

νΤιμή μεταφοράς φυσικού αερίου εντός της Ελλάδας.

^λαταλήξαμε σε νέα τιμολόγια της ΔΕΠΑ, τα οποία θα ισχύσουν κατά την έναρξη υλοποίησης των 

επενδύσεων για την παραγωγή φυσικού αερίου, δηλαδή γύρω στο 2005.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Λ/Νομοσχέδιο για την πετρελαϊκή αγορά

Ολοκληρώσαμε την επεξεργασία του Σχεδίου Νόμου γ και προωθούμε το Σχέδιο αυτό, τις επόμενες μέρες 

προς το Κοινοβούλιο, για οριστική κατάθεση.

V Έγιναν τα εγκαίνια του εργοστασίου παραγωγής πολυπροπυλενίου των ΕΛΠΕ ενώ πρόσφατα 

ξεκίνησε και η λειτουργία του.

V Νέα μονάδα εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στη Θεσσαλονίκη .Υπάρχει 

απόφαση των ΕΛΠΕ με την ολοκλήρωση του πλαισίου παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο να 

προχωρήσουν στην κατασκευή εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στη Θεσσαλονίκη, 

δίπλα από την μονάδα του πολυπροπυλενίου, μια μονάδα 390 Μ\Λ/.



Λ/Παράλληλα, η Εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης σχετικού 

διαγωνισμού ανάδειξης στρατηγικού συνεταίρου
Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Τέλος Απριλίου οριοθετούμε τη χρονική διάρκεια για την επιλογή του πλέον 
κατάλληλου εταίρου

VΑγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης Σκοπιών

Η κατασκευή βρίσκεται στο στάδιο της αποπεράτωσης , το τεχνικό μέρος τοποθετείται τον Απρίλιο του 
2002 ενώ η έναρξη λειτουργίας του τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

V Πετρελαιαγωγός Bourgas - Αλεξανδρούπολη .

Το πρώτο στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας έχει ήδη παραδοθεί και έχει περατωθεί και η εξέταση των 

αποτελεσμάτων αυτής. Το δεύτερο στάδιο της μελέτης (Technical and Economic study) ολοκληρώθηκε και 

στην συνάντηση τριμερούς επιτροπής στη Μόσχα , στις 30-01-02 , έγινε αποδεκτό το αποτέλεσμα του , 

επίσης μονογράφει Μνημόνιο Συνεργασίας για την προώθηση και υλοποίηση του έργου , ενώ επόμενη 

συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2002 στην Αθήνα.

ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

V Έχουν υποβληθεί οι προσφορές εκπόνησης διαχειριστικών μελετών υδατικών πόρων στα πλαίσια του Γ 

ΚΠΣ

V έχει συνταχθεί σχέδιο συμφωνίας για την αντιμετώπιση θεμάτων υδροοικονομίας με τα γειτονικά κράτη.

V Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης οδηγιών της ΕΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού 

Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ:

1. Ολυμπιακός Τουρισμός:
■ Υπεγράφη Μνημόνιο συνεργασίας με το «Αθήνα 2004» για θέματα φιλοξενίας

2. Φιλοξενία 2004:
■ Συνεργασία με «Αθήνα 2004» και Τουριστικούς φορείς για την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

δωματίων

3. Προβολή Αττικής:
■ Εξέλιξη διαγωνισμού μελέτης και εφαρμογής

4. Νέα θεσμική διάρθρωση στον Τομέα Τουρισμού:
■ Ιδρύθηκε η Γενική Γραμματεία Τουρισμού

■ Εξέλιξη περιφερειακής αποκέντρωσης και αναδιάρθρωσης Διευθύνσεων Τουρισμού
5. Τουριστική Εκπαίδευση:

■ Επίλυση ασφαλιστικού θέματος των ■ Αύξηση μαθητών μέχρι και

ξεναγών 200%



£ε εξέλιξη βρίσκονται:

■ Εκσυχρονισμός θεσμικού πλαισίου της Τουριστικής Εκπαίδευσης

■ Δημιουργία νέων σύγχρονων επαγγελμάτων
■ Επίλυση κτιριακού προβλήματος

■ Εκσυγχρονισμός υποδομής σχολών
6. Αξιοποίηση περιουσίας στον Τομέα Τουρισμού:

■ Συνεκμετάλλευση παραλιών Αττικής ■ Ιδιωτικοποίηση Καζίνο Πάρνηθας

■ Πρόσληψη τεχνικοοικονομικού ■ Δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου
συμβούλου (Αθήνα)

Σε εξέλιξη βρίσκονται:

■ Θεματικό πάρκο Αναβύσσου

■ Συνεκμετάλλευση μαρίνων Αττικής

■ Διαμόρφωση νέων τουριστικών προϊόντων

■ Συνεκμετάλλευση εγκαταστάσεων Ιαματικών Λουτρών

^ ¡ |  ■ Συνολική -  πανελλαδική καταγραφή της περιούσιας και προτάσεις αξιοποίησης
7. Επιμήκυνση Τουριστικής Περιόδου:

■ Χρηματοδότηση ευνοϊκών πακέτων
8. Κατάταξη ξενοδοχείων:

■ Έκδοση Π.Δ. που προσδιορίζει τις συνθήκες και προδιαγραφές κατάταξης και αναβάθμισης των 

Ξενοδοχειακών Μονάδων

■ Διαγωνισμός για πρόσληψη Συμβούλου για την κατάταξη των ξενοδοχειακών μονάδων στο 

σύστημα «αστέρων»
9. Ταμείο Αντασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων:

■ Αντιμετώπιση του φαινομένου αποζημιώσεων σε περιπτώσεις δαταραχών της Τουριστικής Κίνησης

10. Περιφερειακή εξάπλωση τουριστικών δραστηριοτήτων:
Σε εξέλιξη βρίσκονται. ■ Υποδομές εκτός Αττικής

Β. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Γ  ΚΠΣ (ΕΠΑΝ, ΚτΠ & ΠΕΠ)

1. Περιφερειακή εξάπλωση τουριστικών δραστηριοτήτων
■ Εναλλακτικός Τουρισμός ■ Οικολογικός Τουρισμός

■ Αγροτουρισμός
2. Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις

* Παροχή κινήτρων σε νέους και νέες

■ Χρηματοδότηση νέας Τεχνολογίας

■ Συνέργιες Τουρισμού με εξοικονόμηση ενέργεια ς και προστασία περιβάλλοντος

3. Τουριστική Εκπαίδευση
Σε εξέλιξη βρίσκεται: ■ Πρόγραμμα επιμόρφωσης και κατάρτισης Τουρ. Επ/σεων

4. Αύξηση μεγέθους Επιχειρήσεων
Σε εξέλιξη βρίσκονται: · Κίνητρα κοινών δράσεων συγχωνεύσεων και συντονισμού

ξενοδοχειακών και εν γένει επ/σεων

5. Ένταξη Τουριστικών Επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία



■ Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» ■ Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Σε εξέλιξη βρίσκονται:

• Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ ■ Ηλεκτρονικό Tour -  Operating

Γ, ΕΡΓΟ ΠΕΡΑΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΩΝ

1. Προστασία Περιβάλλοντος
■ Προστασία & αναβάθμιση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων (επιδότηση τόκων, επιχορήγηση, 

φορολογικές απαλλαγές)

2. Τροποποιήσεις στο Ν. 2601/98
■ Επιπλέον επιχορήγηση 5% για δημιουργία νέων μονάδων Α' και ΑΑ’ τάξης

Ένταξη:

■ Ξενοδοχειακών μονάδων και camping Γ' κατηγορίας και άνω για αναβάθμιση & εκσυγχρονισμό

■ Συμπληρωματικών εγκαταστάσεων
3. Απελευθέρωση αγοράς

■ Άρση «κορεσμού» στο Ν. Αττικής (εκτός νήσων) και στην πόλη της Θεσσαλονίκης

■ Περιφερειακή εξέταση του θέματος «κορεσμού»

■ Ετησίως ο EOT πρέπει να καταθέτει έκθεση αναφοράς κορεσμένων σε κλίνες περιοχών

4. Πολιτισμός
■ Επιμήκυνση περιόδου λειτουργίας και αύξηση εκδηλώσεων «Φεστιβάλ Αθηνών»

5. Επίλυση εκκρεμοτήτων
■ Νομοθετική ρύθμιση κατευθύνει τα έσοδα του Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας για την κάλυψη της 

προβολής και διαφήμισης του Τουρισμού στο εξωτερικό

■ Παράταση μισθώσεων ξενοδοχείων έως 31/12/05

■ Επίλυση θέματος δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου σε ξενοδοχειακές μονάδες

■ Επίλυση (σε συνεργασία με το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ) προβλημάτων προδιαγραφών λειτουργίας, 

πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας για την απόκτηση σήματος λειτουργίας

6. Διατροφή
■ Συνεργασία EOT, ΣΤΕ, ΕΦΕΤ για την πιστοποίηση και προβολή της Ελληνικής Κουζίνας

7. Αναβάθμιση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού
■ Προσθήκη επίτιμων μελών ■ Πλήρης ενεργοποίηση του θεσμού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Β ΚΠΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)
Στα πλαίσια του Β' ΚΠΣ η ΓΓΒ / ΥΠΑΝ υλοποίησε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (ΕΠΒ) 

συνολικού προϋπολογισμού 943, 3 δισ. δρχ. (δημόσια δαπάνη 439,5 δισ. δρχ.)

Το ΕΠΒ περιλάμβανε ενέργειες σε τέσσερις βασικούς άξονες προτεραιότητας:
Δημιουργία Εθνικού συστήματος ποιότητας(συν.προυπ. 19,3 δισεκ.δρχ.)
> Ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)

> Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ)



> Ενίσχυση του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)

> Ενίσχυση 78 εργαστηρίων και 10 φορέων πιστοποίησης

Δημιουργία -  βελτίωση βιομηχανικών υποδομών(συν.προυπ.43,2 δισεκ.δρχ.)

> Συμπλήρωση -  επέκταση υποδομών σε 9 υφιστάμενες Βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ)

> Δημιουργία 6 νέων Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟΠΑ)

> Δημιουργία του Εκθεσιακού και Συνεδριακού της ΔΕΘ Α.Ε. στην Αθήνα και του Εκθεσιακού Κέντρου 

Καβάλας
> Δημιουργία του Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου της Εθνικής Ακινήτων στη Μαγούλα Αττικής 
Ενίσχυση δομών στήριξης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας(συν.προυπ.43,2 

δισεκ.δρχ.
> ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΚΕ, ΟΠΕ, ΟΑΕΠ, ΕΛΙΝΥΑΕ, Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας, 5 Κλαδικά Ινστιτούτα , 

139 Επιμελητήρια και συλλογικοί φορείς, 23 Γραφεία Βιομηχανικής Αλλαγής

> Δημιουργία 12 Ηλεκτρονικών Κέντρων Εμπορίου από Ενώσεις Επιμελητηρίων σε όλη την Ελλάδα 

Ενίσχυση επιχειρήσεων(συν.προυπ.824,2 δισεκ.δρχ)

Ενίσχυση «Προτύπων έργων ηλεκτρονικού εμπορίου» και «Κλαδικών έργων EDI”

> Ίδρυση 1.100 νέων επιχειρήσεων
> Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 4.400 υφισταμένων επιχειρήσεων

> Δημιουργία 19.000 νέων θέσεων εργασίας
Επίσης, στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας RESIDER ενισχύονται 23 δίκτυα επιχειρήσεων
συνολικού προϋπολογισμού 13,1 δις. δρχ ( με σύνολο δημόσιας δαπάνης 8,3 δις δρχ), στα οποία 

συμμετέχουν 261 MME ενώ στην κοινοτική πρωτοβουλία MME ενισχύονται 874 MME σε όλη την Ελλάδα 

συνολικού προϋπολογισμού 43,4 δις. δρχ (με σύνολο δημόσιας δαπάνης 20,5 δις. δρχ).

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ 3ο Κ.Π.Σ.:

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και των δράσεων της ΓΓΒ είναι τα ακόλουθα:

^  Απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

• Ακολουθείται μια εξειδικευμένη προσέγγιση των προγραμμάτων, μέσω της κατηγοριοποίησης των 

επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

• Υιοθετείται η δεσμευτική Περιφερειακή Κατανομή των Πόρων σε όλα τα προγράμματα..

• Απλές διαδικασίες συμμετοχής, αντικειμενικές- στο μέτρο του δυνατού- και αξιόπιστες διαδικασίες 

αξιολόγησης, απλές διαδικασίες πληρωμής

• Προωθείται η Ηλεκτρονική Ενημέρωση

• Δημιουργούνται ευέλικτοι μηχανισμοί διαχείρισης

• Έχει υιοθετηθεί η δεσμευτική υποχρέωση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αναβάθμιση 

υπαρχουσών

• Ενθαρρύνεται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών σε όλες τις δράσεις
Ειδικότερα, προωθούνται οι ακόλουθες ομάδες παρεμβάσεων, δράσεων και προγραμμάτων:

ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
1. Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας



2. E-business forum 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
1. Δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΕ)

2. Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας-(ΚΕΣΥΤ Α.Ε.) 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1 Συνεχιζόμενες επενδύσεις του Ν. 2601/98 (23α και 23β)

2 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας των Νέων (νεανική επιχειρηματικότητα)

3 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας των γυναικών (γυναικεία επιχειρηματικότητα)

4 Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

5 Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων

6 Προώθηση AiKTÙu^ç(Clusters)

7 Ενέργειες κατάρτισης & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που αφορούν τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 

των MME &ΠΜΕ μέσω αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Δημιουργία Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) σε όλες τις περιφέρειες της 

χώρας.

2 Κέντρα Υποδοχής Επενδύσεων(ΚΥΕ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
1 Εθνικό Σύστημα Ποιότητας
2 Πρόγραμμα «Πιστοποιηθείτε». Α κύκλος (Υποστήριξη της πιστοποίησης των μεταποιητικών, 

εμπορικών, παροχής υπηρεσιών και τουριστικών επιχειρήσεων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙΘΟ 9001:2000 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ι.Έργα αναβάθμισης και προστασίας περιβάλλοντος σε 8 ΒΙΠΕ της ΕΤΒΑ
2 Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση δύο πάρκων πληροφορικής σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη.
3 Εξυγίανση του εδάφους του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου:
4 Μελέτη Προσανατολισμού βάση της οποίας θα αναδειχθούν οι νέες ΒΙΠΕ Εθνικής Εμβέλειας που

πρέπει να ενταχθούν στοΓ'ΚΠΣ.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ειδικότερα ενισχύονται:
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους,

Η ίδρυση / επέκταση μονάδων ανακύκλωσης και αποσυναρμολόγησης στερεών υλικών και 
αποβλήτων ή υγρών ουσιών. Το ανώτατο ύψος των προτάσεων θα ανέρχεται σε 500 εκατ. Δρχ και το 

ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά το 40%.

Η ίδρυση / επέκταση μονάδων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων Στόχος είναι η τόνωση της 

επιχειρηματικότητας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη, σε σημαντικό βαθμό, του 
ελλείμματος της χώρας σε υποδομές διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών ρευμάτων 

υλικών. Η δράση εντάσσεται στο Μέτρο 2.9 με συνολικό προϋπολογισμό 12,5 δισεκ. Δρχ. και ποσοστό 

επιχορήγησης 40%.



Βιομηχανικές MME, που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Οδηγίας ΣΕΒΕΖΟ II, για Επενδύσεις Πρόληψης και

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα προηγούμενα έτη (2000 - 2001) κατατέθηκαν συνολικά 17200 περίπου δηλώσεις σημάτων- 12600 για 

ημεδαπά και 4600 για αλλοδαπά σήματα. Από τον Σεπτέμβριο του 2000 που τέθηκε σε εφαρμογή το 

σύστημα του διεθνούς σήματος έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας 5500 περίπου διεθνή σήματα.

Τεχνική οργάνωση:

- δρομολογήθηκε η πλήρης μηχανοργάνωση των σημάτων.

-δημιουργήθηκε άνετος χώρος για τον έλεγχο των σημάτων από τους ενδιαφερομένους (αίθουσα σημάτων), 

-έγινε εισαγωγή των στοιχείων του ευρετηρίου των σημάτων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου -  Γ.Γ. 

Εμπορίου- και τοποθετήθηκαν στην παραπάνω αίθουσα 5 συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών προς 
αποκλειστική χρήση του κοινού.

- δημιουργήθηκε σελίδα στο Διαδίκτυο (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) όπου οι ενδιαφερόμενοι εκτός του ότι μπορούν ν' 

αντλήσουν πληροφορίες και οδηγίες για τις καταθέσεις των σημάτων, μπορούν επί πλέον να αναζητήσουν 
και σήματα στο ευρετήριο. ( Απρίλιος 2000).

- ολοκληρώθηκε η εισαγωγή όλων των στοιχείων των εμπορικών σημάτων

- έγινε η σύνδεση του εθνικού μας γραφείου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Γενεύη) 

όπου εδρεύει το Γραφείο με ειδικό δίκτυο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχει αποσταλεί από τον 

Οργανισμό αυτό και έχει εγκατασταθεί στην Υπηρεσία μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και 

την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, με στόχο την εξασφάλιση των 

συμφερόντων των ασφαλισμένων .

ΤΙΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -  ΠΟΤΩΝ

Για την προστασία του καταναλωτικού κοινού εκδόθηκαν οι παρακάτω Αγορανομικές Διατάξεις 
-Α.Δ. 5/2000. Απαγορευτικά μέτρα κατά την εμπορία -  διακίνηση κρεάτων, από τα οποία δεν
έχουν αφαιρεθεί προς καταστροφή τμήματα αυτών, στα πλαίσια μέτρων αντιμετώπισης της
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας.

-Α.Δ. 7/2000 Απαγόρευση πώλησης νωπών -  κατεψυγμένων κρεάτων στις Λαϊκές Αγορές Χώρας.
-Α.Δ. 1/2001 Απαγόρευση εμπορίας -  διάθεσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και εντέρων 
βοοειδών στα πλαίσια μέτρων αντιμετώπισης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας.

- Έλεγχος της αγοράς , Υπεραγορές Λιανικού Εμπορίου, καταστήματα, Λαϊκές Αγορές και λοιπές 
αγορές για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων, περί ΕΥΡΩ, προς αποφυγή αδικαιολογήτων 
ανατιμήσεων και εκμετάλλευσης του έλληνα καταναλωτή.



- Δημιουργία και λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ, για τα αγροτικά προϊόντα, σε όλα τα 
στάδια διακίνησής τους και σε καθημερινή βάση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας. 
Καθημερινή παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαμορφουμένων τιμών χονδρικής πώλησης, 
ειδών διατροφής, οπωρολαχανικά -  κρέατα, που διακινούνται μέσω των Οργανισμών Κεντρικής 
Αγοράς Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εποπτευομένων από το Υπουργείο. Η δραστηριότητά μας 
αυτή ασκείται -  με βάση στοιχεία που μας χορηγούν ο μεν ΟΚΑΑ μέσω εκδιδομένου Δελτίου 
Τιμών, ο δε ΟΚΑΘ μέσω του συστήματος \\ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ//

ΤΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διενέργεια αγορανομικών ελέγχων σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων που έχουν συμμετοχή 

στη διαμόρφωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προκειμένου να διαπιστωθεί η εκ μέρους 

των επιχειρήσεων τήρηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις της 
Αγορανομικής Νομοθεσίας .

Πραγματοποίηση επίσης , ελέγχων στην αγορά σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών προϊόντων, σχετικά 

με την ομαλή μετάβαση της από τη Δραχμή στο ΕΥΡΩ και την εφαρμογή των σχετικών με αυτό το 

θέμα νόμων και αποφάσεων , καθώς και της τήρησης των γενομένων με την Ηγεσία «Συμφωνιών 
Κυρίων»

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο 1720 «Ανοιχτή Γραμμή επικοινωνίας με τους καταναλωτές». Για την 
αντιμετώπιση και την επίλυση των προβλημάτων που καταγγέλλονται γίνονται σχετικές παρεμβάσεις, ή 
παραπέμπονται οι καταναλωτές στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσταση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εξωδικαστικής Επίλυσης διαφορών 

Καταναλωτών κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές τους, για το οποίο ορίστηκε ως Κέντρο Πληροφόρησης η 

αρμόδια Διεύθυνσή στη Γ.Γ.Ε.

^  Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή αποτελεί το σημείο επαφής για τη λειτουργία του συστήματος 

ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών RAPEX (Rapid Exchange Information System) της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για μη ασφαλή προϊόντα με βάση την Οδηγία 92/59 για τη Γενική ασφάλεια των προϊόντων.

ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λ/Καταρτίστηκε και άρχισε η εφαρμογή του ΕΠΑν 

·\/θλοκληρώθηκε η παραλαβή των 3000 περίπου έργων του ΕΠΕΤ II 

^Εγκρίθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται το Επιχειρησιακό πρόγραμμα της ΚτΠ.

VΗ Ελλάδα άσκησε την Προεδρία της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ από τον 6/2001 έως τον 6/2002

τ/Υπογράφει νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και δηλώθηκε ότι η 

Ελλάδα επιθυμεί να γίνει πλήρες μέλος του ΕΟΔ σε διάστημα 2 - 3  ετών.



νψηφίστηκε και εφαρμόζεται ο Ν.2919/2001 για σύνδεση έρευνας -  παραγωγής

νΔημοσιεύθηκε το ΠΔ 274/2000 με το οποίο ρυθμίζονται όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης 

επιχειρήσεων για εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και συναφών δραστηριοτήτων.

■^Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των 45 ερευνητικών ινστιτούτων που εποπτεύσει η ΓΓΕΤ.

^/Ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Βιοηθικής .

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το ΕΠΑΝ είναι το ενιαίο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Γ'ΚΠΣ που θα διαθέσει τεράστιους 

πόρους συνολικού ύψους 2.2 τρις δρχ. σε έργα και ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων μέσω :

• της ενθάρρυνσης και διεύρυνσης της επιχειρηματικότητας

• της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και καινοτομιών

• της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης

• της βελτίωσης των υποδομών και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Μέχρι σήμερα 675δις δρχ δηλ το 31% του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝ έχει ανατεθεί ή βρίσκεται στο 

στάδιο της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβάλλει χιλιάδες επιχειρήσεις στις προκηρύξεις που 

έχουν ολοκληρωθεί. Μεταξύ των προτάσεων που αξιολογούνται με τη χρησιμοποίηση ειδικών Μητρώων 

Αξιολογητών είναι :

• 1375 προτάσεις επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων μέχρι 5 

ατόμων

• 716 προτάσεις επιχειρήσεων όλων των τομέων για την εισαγωγή συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας

• 600 προτάσεις αναβάθμισης τουριστικών καταλυμάτων και ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών 

επιχειρήσεων

• 300 προτάσεις ενεργειακών επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας 

και συμπαραγωγής

• 1030 προτάσεις νεανικής επιχειρηματικότητας

• 983 προτάσεις γυναικείας επιχειρηματικότητας

• 150 προτάσεις ερευνητών για ίδρυςη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας (spin offs)

• 13 προτάσεις για τη δημιουργία Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) 

στις περιφέρειες

Στο στάδιο της ανάθεσης ή της εκτέλεσης των συμβάσεων βρίσκονται:

• 443 επιχειρηματικά σχέδια ή ειδικές επενδύσεις επιχειρήσεων (23α, 23β)

• 161 προτάσεις βιομηχανικής έρευνας (ΠΑΒΕ)

• 82 επιδεικτικά Τεχνολογικά έργα (ΠΕΠΕΡ)



• 292 προτάσεις διακρατικής τεχνολογικής συνεργασίας

• 27 δράσεις ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων για την προώθηση της Αριστείας

• έργα βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας(ΔΕΗ) και φυσικού 

αερίου (ΔΕΠΑ και ΕΠΑ)

• 8 Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης με κόμβους σε όλες τις περιφέρειες και τους νομούς για την 

επιτόπια διαχείριση προγραμμάτων του ΕΠΑΝ για τις επιχειρήσεις

• 10 κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) σε Νομαρχίες (ακολουθεί η ένταξη των ΚΥΕ και των 

υπολοίπων Νομαρχιών)

• 16 Κοινοπραξίες σε όλη την Ελλάδα για την επιτόπια εκπαίδευση των πολύ μικρών επιχειρήσεων 

που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

• επενδύσεις μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου στη μεταποίηση, το θεματικό τουρισμό και την 

αναβάθμιση των ξενοδοχείων συνολικού προϋπολογισμού 35 δις δρχ.

Θα ακολουθήσουν και άλλες προκηρύξεις προγραμμάτων όπως είναι ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των 

MME μέχρι 250 ατόμων, η περιβαλλοντική διαχείριση, τα έργα έρευνας-τεχνολογίας, οι βιομηχανικές και 

επιχειρηματικές περιοχές, οι ενεργειακές υποδομές και ο εναλλακτικός τουρισμός καθώς ο Β' κύκλος 

προκηρύξεων πολλών από τα παραπάνω προγράμματα.


